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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته. 

 سم. 
 والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.  ،العالمينالحمد هلل رب 
 :-تعالى رحمه هللا-قال المصنف 

 :ما جاء في التسمية عند الوضوء :باب
 بن الرحمن عبد عن المفضل بن بشر حدثنا :قاال العقدي معاذ بن وبشر الجهضمي علي بن نصر حدثنا
 :تقال أبيها عن جدته عن حويطب بن سفيان أبي بن الرحمن عبد بن رباح عن المري  ثفال أبي عن حرملة
 عن الباب وفي :قال «عليه هللا اسم يذكر لم لمن وضوء ال»: يقول -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول سمعت
 .وأنس سعد بن وسهل الخدري  سعيد وأبي هريرة وأبي عائشة

 ترك إن :قاإسح وقال ،جيد إسناد له يثا  حد الباب هذا في أعلم ال :حنبل بن أحمد قال :عيسى أبو قال
ن ،الوضوء أعاد عامدا   التسمية  هذا في شيء أحسن :عيلاإسم بن محمد قال ،أجزأه متأوال   أو ناسيا   كان وا 
 .الرحمن عبد بن رباح حديث الباب
 أبوو  ،نفيل بن عمرو بن زيد بن سعيد :وأبوها أبيها عن جدته عن الرحمن عبد بن ورباح :عيسى أبو قال
 هذا روى  من منهم ،حويطب بن بكر أبو هو الرحمن عبد بن ورباح ،حصين بن ثمامة :اسمه المري  ثفال

 .جده إلى فنسبه حويطب بن بكر أبي عن :فقال الحديث
 عن المري  ثفال أبي عن عياض بن يزيد عن هارون  بن يزيد حدثناقال:  الحلواني علي بن الحسن حدثنا
صلى هللا - النبي عن أبيها عن زيد بن سعيد بنت جدته عن حويطب بن سفيان أبي بن الرحمن عبد بن رباح

 .مثله -عليه وسلم
، أما نبينا محمد وعلى آله وصبه أجمعين ،على عبده ورسولهوبارك وصلى هللا وسلم  ،الحمد هلل رب العالمين

  بعد:
في بدايته  ،بسم هللا :يعني قول "ما جاء في التسمية عند الوضوء :باب": -تعالى رحمه هللا-فيقول المؤلف 
، توفي سنة خمسين ثقة ثبت "الجهضمي بن نصر علي بن نصر حدثنا" :-تعالى رحمه هللا-يقول المؤلف 

 "المفضل بن بشر حدثنا :قاال" أبو سهل صدوق من العاشرة العقديالضرير  "البصري  معاذ بن وبشر" ومائتين
بن عمر  "حرملة بن الرحمن عبد عن"عابد من الثامنة  ،ثبتثقة  ،بن الحق الرقاشي أبو إسماعيل البصري 

مقبول من  تهثمامة بن وائل بن حصين مشهور بكني "المري  ثفال أبي عن" صدوق ربما أخطأ ،األسلمي
ولذا اختار الحافظ أنه مقبول والعادة أن  ،وتقويته تضعيفهفي حديثه نظر، مختلف في  :ي وقال البخار  ،الخامسة

من الرواية،  ا  لم يكن مكثر ن وا   ،ا  كثير  ا  قبول يكون فيه كالم كثير ألهل العلم، يختلف فيه اختالفمن يصفه بأنه م
ال حديثه من أجله، لكن قبوله يحتاج إلى متابع  وليس في حديثه ما يترك مقل من الرواية فإن توبع فمقبول وا 

عفيف اللسان  -تعالى رحمه هللا-لبخاري في حديثه نظر، وهذا جرح شديد، اإلمام ا :فلين، يقول اإلمام البخاري 
في حديثه نظر، أو  :ثم يقول البخاري  به ابن معين وأبو حاتم وجمع من أهل العلمح، عفيف جدا ، قد يكذ   في الجر 



إذا قيل في وعلى هذا  ،فيه نظر، فهذا جرح شديد عند اإلمام البخاري، وهو عند غيره غمز يسير، وليس بشديد
 خاري.اإلمام الب دحديثه نظر فإنه شديد الضعف عنأو في  هفي الراوي:

أسماء بنت سعيد بن  "جدته عن" مقبول أيضا   ،المدني "حويطب بن سفيان أبي بن الرحمن عبد بن رباح عن"
نها : إن لها صحبة، يعني قال بعض أهل العلم: إنفيل، يقال بن وعمر  أسماء بنت سعيد بن زيد بن زيد بن نفيل،

نفيل أحد العشرة عمرو بن زيد بن  "أبيها عن" ظ الذهبي في المجهوالت من النساءلحافصحابية، وذكرها ا
ال قال؟ قال "-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول سمعت ت:قال" المبشرين بالجنة ألنها تروي  ؛األصل قالت وا 

والعناية  ويش عندك؟ نعم حتى في طبعة الشيخ أحمد شاكر مع أنه من أهل التحري  ؟عن أبيها ويش عندك
ود إلى مذكر ال يجوز والفاعل ضمير مستتر يع قال، :لفاألصل أن يقا ،يقول: قالت مع أنها تروي عن أبيه

 "«عليه هللا اسم يذكر لم لمن وضوء ال»: يقول -صلى هللا عليه وسلم-سمعت رسول هللا  :قال" تأنيثه بحال
الضوء، كما أنها شرط لصحة التذكية،  ن شروطعلى أن التسمية ركن أو شرط م اهذا الحديث لو صح لكان نص  

لكن الكالم في الحديث  صح الوضوء إال بالتسمية،لما  التذكية، فلو صح مثل هذا الحديث التسمية شرط لصحة
ال وضوء  :ال وضوء كامل، فإذا قدرنا :ر على تقدير ثبوتهومنهم من يقد    ،كثير، ولذا الجمهور على عدم وجوبها

الظاهر من اللفظ من أركان الوضوء، وعلى كل حال لو صح لكان  ا  وال تكون ركن ،لتسميةكامل فال تشترط ا
ما في بعض رواته  االشتراط، لكان الظاهر من اللفظ االشتراط، لكن الخبر فيه كالم كثير ألهل العلم، ومر بنا

 .من الضعف
عند  "وأبي سيعد" عدي بسند ضعيفوابن  البزار وابن أبي شيبة هأخرج عائشة"وفي الباب عن "قال الترمذي: 

والدارقطني والحاكم، لكنه  عند أحمد وابن ماجه والترمذي في العلل "وأبي هريرة" أحمد والدارمي وابن ماجه
 عبد الملك بن حبيب في مصنفه، عند ابن حبيب "وأنس" عند ابن ماجه والطبراني "وسهل بن سعد" ضعيف

في الباب على كثرتها ال  ب ال يثبت بمفرده، جميع األحاديث الواردةوكلها ضعيفة، يعني جميع ما جاء في البا
ية أصال  يرجع إليه، مللتستثبت بمفردها، لكن بمجموعها ولكثرتها يرى بعض أهل العلم أنها لكثرتها تدل على أن 

 ويؤنس به.  ،ويركن إليه
يتحدث عن أحمد واإلمام  "جيد ادإسن له حديثا   الباب هذا في أعلم ال :حنبل بن أحمد قال :عيسى أبو قال"

بن حجر الظاهر أن مجموع ا، وقال ما روي في هذا الباب فليس بقوي  البزار: كلمفردات هذه األحاديث، وقال 
األحاديث يحدث منها قوة تدل على أن لها أصال ، يعني كالم أحمد والبزار نظر إلى المفردات، مفردات هذه 

اعها وكثرتها تدل على يقويها مجتمعة، فاجتمبن حجر ابنفسه، وكالم يثبت  األحاديث، وأنه ال يوجد واحد منها
 أن لها أصل.

ن ،الوضوء أعاد عامدا   التسمية ترك إن :قاإسح وقال" تركه متعمدا  أعاد  "أجزأه متأوال   أو ناسيا   كان وا 
ن تركها ناسيا  أو متأوال   ،الوضوء  أجزأه.  وا 

ال واجبة؟ واجبة نن التسمية ركأعلى قول إسحاق بناء   ال شرط وا  ما عذر فيها  ا  أو شرط ا  ركن ، إذ لو كانتوا 
فدل على وجوبها عنده، ولو كانت مستحبة لما أمر باإلعادة بالنسبة للذاكر فهي عنده واجبة ليست  الناسي،

جبونها بركن وال شرط، وليست مستحبة فقط، وهذا قول الظاهرية وأحدى الروايتين عن أحمد القول بوجوبها، يو 



الحنفية العامد دون الناسي، وذهبت الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنها سنة، ذهب جمهور أهل العلم  على
كان طهور من توضأ وذكر اسم هللا » :ج لهم بحديثت  وليست بواجبة، واح   والمالكية والشافعية إلى أنها سنة

رواه  ،لكنه حديث ضعيف جدا   «ألعضاء وضوئه لجميع بدنه، ومن توضأ ولم يذكر اسم هللا عليه كان طهور
سحاقه حكم، عر عمر بسند فيه متروك، فال يثبت ب الدارقطني والبيهقي عن ابن  فنا من يقول بالوجوب أحمد وا 

ال يقول  ث، موقف األئمة من حديث الباب، الذي ال يثبت الحدياستحبابهاوقول أهل الظاهر واألئمة الثالثة على 
ال وضوء »وقد يقول باستحبابها، كيف يقول بوجوبها مع ثبوت  ،يقول بوجوبهاثبت الحديث قد بوجوبها، والذي ي

إن هللا ال يقبل صالة أحدكم إذا أحدث حتى » مثل واألصل أن مثل هذا النفي ؟«لمن لم يذكر اسم هللا عليه
ص نسخ، يعني لو النة على أما بالنسبة للحنفية فالقاعدة عندهم أن الزياد «ال تقبل صالة بغير طهور» «يتوضأ

 لتسمية، فيه ذكر الفروض األربعة،لألنه ليس فيه ذكر  فهو زيادة على النص في كتاب هللا؛ ثبت الحديث عندهم
ألنه  ، واآلحاد ال ينسخ القرآنعلى النص، والزيادة على النص نسخ عندهموليس فيه ذكر للتسمية فهو زيادة 

أن يقولوا: ال وضوء كامل وهنا  إذا اثبتوا الحديث فإما للشافعية والمالكية، بالنسبة قطعي، هذا بالنسبة للحنفية،
 إنما هو مجرد استرواح للخروج من الخالف، واالستحبابثبت ين الحديث ال : إيتجه القول بالسنية أو يقول

يقال بالسنية  لم يثبت الخبر الموجب فأقل األحوال أن يميل إلى أنه إذا بعض أهل العلمخشية أن يثبت الخبر، 
قله الترمذي فيما نهل العلم، واإلمام البخاري يقول طويل ألكالم وعلى كل حال الحديث فيه  خروجا  من الخالف،

م حديث الذي تقد  أي  "الرحمن عبد بن رباح حديث الباب هذا في شيء أحسن :عيلاإسم بن محمد قال" عنه
سحاق: أصح حديث في الت خرج عند أحمد حديث أبي سعيد م  ث أبي سعيد، حدي سميةالباب، وقال أحمد وا 

 .اإلشارة إليه والدارمي وابن ماجه على ما تقدمت
 وأبو ،نفيل بن عمرو بن زيد بن سعيد :وأبوها أبيها عن جدته عن الرحمن عبد بن ورباح :عيسى أبو قال"

ال فهو ثمامة بن وائل ببه المؤلف لجده س  ن   "حصين بن ثمامة :اسمه المري  ثفال  عبد بن ورباح" ن حصينوا 
 "جده إلى فنسبه حويطب بن بكر أبي عن :فقال الحديث هذا روى  من منهم ،حويطب بن بكر أبو هو الرحمن

ال فهو ر    .باح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب، فنسبته إلى جد أبيهيعني جد أبيه وا 
، توفي سنة أبو علي الخالل ثقة حافظ "يلوانالح" بن محمد الهذلي "علي بن الحسن حدثنا": -رحمه هللا-قال  

، ثقة متقن ،أبو خالد الواسطي ،مي موالهمل  الس  بن زاذان  "هارون  بن يزيد حدثناقال: " اثنتين وأربعين ومائتين
 "عياض بن يزيد عن" حافظ، ويزيد بن هارون ثقة أيضا   حلواني ثقةالفعندنا الحسن بن  مائتين،و توفي سنة ست 

 حويطب بن سفيان أبي بن الرحمن عبد بن رباح عن المري  ثفال أبي عن" به مالكالحكم المدني كذ  أبو  الليثي
 ."مثله -صلى هللا عليه وسلم- النبي عن أبيها عن زيد بن سعيد بنت جدته عن
لعبد الرحمن بن حرملة، نعم يزيد بن عياض يتابع عبد الرحمن بن  هذه متابعة من يزيد بن عياض لمن؟ف

يستفاد  ألن ضعفه شديد كذبه مالك، فمثل هذا ال ؛لكن متابعته ال تغني شيئا ، وال تجدي في هذا الباب ،حرملة
 من متابعته التقوية، كما هو معروف عند أهل العلم. 

ال وضوء لمن لم يذكر هللا اسم » :الحديث ن المراد بهذا: إقال علمائنا :يقول ابن العربي في عارضة األحوذي
التسمية؛ ألن الذكر لمن  ن المراد بهذا الحديث النية، وليس المراد به: إقال علمائناول ابن العربي: يق «هللا عليه



في  احد، فمحل النسيان والذكر متفاوتان إنما يتضادان بالمحل الو لم يذكر؛ ألن الذكر يضاد النسيان، والشيئ
ال مو بظاهر م هللا عليه ظاهر اللفظ، هو الذي فهمه لمن لم يذكر اس ؟القلب وذكر القلب هو النية، ظاهر وا 

ما يقال الذي يعني  [( سورة األنعام121)] }َواَل َتْأُكُلوْا ِممَّا َلْم ُيْذَكِر اْسُم ّللاهِ َعَلْيِه{ امة أهل العلم أن المراد التسميةع
 ؛ن النية تكفيإ :حدبسم هللا، هذا الظاهر من اللفظ ولم يختلفوا في وجوب التسمية في التذكية، ولم يقل أ :فيه

إال ما يذكر عن أبي حنيفة أنها ليست بشرط، اد النسيان، نعم النية شرط لصحة الوضوء ألن الذكر يض
نما لكل امرئ إنما » :النية شرط لصحة الوضوء لحديث ،ويشترطها في التيمم دون الوضوء األعمال بالنيات، وا 

 لك جميع أبواب الدين.ودخل في ذ «ما نوى 
ألن الذكر يضاد النسيان والشيئان إنما يتضادان  : إن المراد بهذا الحديث النية؛لعربي: يقول علمائنايقول ابن ا

يريد أن يخرج الحديث على بالشيء الواحد فمحل الذكر والنسيان متفاوت في القلب، وذكر القلب هو النية، 
في هذا  ، فكثرة طرق واألحاديثاألعمال بالنيات :معنى له ما يشهد له من األحاديث الصحيحة، وهو حديث

فابن العربي يريد أن  ،كثرتها تدل على أن لها أصال   ألنها مروية عن جمع من الصحابة هي أحاديث ..الباب
مذهبه الذي ال يوجب التسمية، الذي ال يوجب  ال يتعارض مع مع مايوجه هذه األحاديث الواردة في الباب 

 ؟، لماذاكما أنها ال تجب أيضا  ال تستحبرى ابن العربي أن التسمية إلى أبعد من ذلك في التسمية، بل يذهب
 ألن النص الذي يثبت به االستحباب هو النص الذي يثبت به الوجوب، فإذا لم نثبته دليال  على الوجوب حينئذ  

يستدل أو يستدل به وال  ؟دليال  على االستحباب، يعني هل يمكن أن يكون نص واحد يثبت أو ال يثبت ال يثبت
هو ما يرى مثل هذا الكالم، يعني إذا لم نقل بوجوب التسمية لثبوت الخبر، فإذا لم نثبت الخبر  ؟به في آن واحد

غير ألن المناط واحد، المتعلق واحد، الجهة واحدة  نثبته دليال  على االستحباب دليال  على الوجوب فإننا ال
الخروج  :واحد ما يمكن، لكن الذين قالوا باالستحباب قالوا والمناط يعني ما يكون جهة إثبات وجهة نفيمنفكة، 

 ىسمو ، فإذا ذكر صحيح ؤهوضو  من الخالف خشية أن يثبت دليل المخالف مع أن من لم يذكر اسم هللا عليه
لم يثبت فإنه حينئذ  ال يتضرر، لكن ن ا  ا تضرر، فإن ثبت الخبر فبها ونعمت و على وضوئه م -جل وعال-هللا 

لم يدل على ن ل: هذا الحديث إال بما يثبت به الوجوب، حينما يقاثبت إيال  ستحباب حكم شرعيالقول باال
عليه -القراءة الثابتة عن النبي  المطابق لمثل هذاالوجوب فأقل ما يستدل به على االستحباب، يعني التنظير 

كن هل يجب العمل بها أو لكنها خارجة عن المصحف، هي ال تثبت قرآن، ل بأسانيد صحيحة -الصالة والسالم
في التنظير في هذه ، إذا تأملنا في التطبيق، يعني -عليه الصالة والسالم-تة عن النبي ال يجب؟ هي ثاب
ذا نفينا الحديث مسألة التي معنا بان لنا الوجه الذي ذهب إليه ابن العربي، ابن العربي يقول: إالمسألة على ال

فإن ثبت دل على  ،ق واحد هو الثبوتألن المتعل   ؟هة ونثبته من جهةننفيه من ج ننفيه بالكلية، إيش معنى
ال فال، ال وجوب وال استحباب، بأسانيد  -عليه الصالة والسالم-هذه القراءة التي ثبتت عن النبي  الوجوب وا 
، هي ال تثبت قرآن وال تصح الصالة بها، ثبت في مصحف عثمانصحيحة وقرأ بها بعض الصحابة مما لم ي  

القراءة ونحن ال نثبتها  يجب العمل بهذه "؟قطعوا أيمانهمااف"، "صيام ثالثة أيام متتابعة" اهل يعمل بمقتضاه لكن
ذا نفينا الثبوت نفينا  ؟قرآن يعني مرد المسألتين هو الثبوت وعدمه، فإن أثبتنا رتبنا جميع ما يتعلق بالثبوت، وا 

نحكم بأنه ال يمكن أن ذا لم تثبت قرآن ال يستدل بها ألننا جميع ما يتعلق بالثبوت، فمن أهل العلم من يقول: إ



كرت على إذا لم نثبتها قرآن هي ما ذ   وت جهة واحدة، فال نعمل بالقراءةالثب وجهثابت من وجه غير ثابت من 
 على أنها قرآن ولو لم نثبتها من األخبار النبوية إنما رويت -عليه الصالة والسالم-أساس أنها خبر عن النبي 

يقول: لم نثبتها  إنه يحتج بها ويستدل بها :ومن يقول قرآن، هذه حجة من يقول: ال يستدل بها وال يحتج بها،
 ذا لم تثبت قرآن وأسانيدها صحيحةطلب لثبوت القرآن أكثر مما يطلب لثبوت السنة، فأقل األحوال إألنه ي   ؛قرآن

على وبالقراءة التي ال تثبت  عي يثبت بالحديث النبوي لشر الحكم افي حكم الخبر النبوي، و  أقل األحوال أن تكون 
نثبت هذه ابن العربي يقول: إذا لم نثبت الوجوب ألننا ال  ،كالم ابن العربيأنها قرآن، بعد هذا التنظير نعود إلى 

واالستحباب والوجوب  ،الوجوب، وكالهما يحتاج إلى دليل والوجوب، االستحباب أخ واألحاديث فاالستحباب أخ
على أن األحكام ال تثبت إال بما ثبت عن  األحكام الشرعية، واألحكام ال تثبت بالضعيف، عامة أهل العلم من

حكم شرعي، يثبتون به به  ، أما الضعيف فال يثبتا  ، سواء كان صحيحا  أو حسن-عليه الصالة والسالم-النبي 
ن مثل التسمية : إفإذا قلناه فضائل، وقد يقول قائل: إن هذ الفضائل، الجمهور يثبتون بالضعيف الفضائل،

نما  وأنها تندرج تحت أصل عام، فضيلة من الفضائل، والضعف ليس بشديد، وعند العمل بها ال يعتقد الثبوت وا 
ن التسمية من الفضائل، لكن إذا : إهذه يشترطها أهل العلم للعمل بالضعيف في الفضائل، وقالوا االحتياطيعتقد 

لماذا؟ ألن الضعيف ال يثبت  ،وقلنا باستحبابها أتينا على أصل الجمهور بالنقض ،لفضائلن التسمية من ا: إقلنا
نه ال يثبت بالضعيف وال به أحكام، واالستحباب حكم شرعي اتفاقا ، ولهذا يذهب جمٌع من أهل التحقيق أ

ذا ترتب األجر على ا ا  ألن مؤدى الفضيلة إثبات أجر  الفضائل؛  عل ولم يترتب اإلثملفمرتب على هذه الفضيلة، وا 
على الترك فهذه حقيقة المستحب، والمستحب والمسنون والمندوب مترادفة لحكم شرعي، وهو ما طلبه الشرع ال 

 . اإللزام واإليجابعلى سبيل 
لتسمية على الوضوء، فقال: ل مالك عن ائالك عن ذلك، سل موقد سئ ،بستحقال: وكما ال تجب كذلك ال ت  

، لكن التسمية مشروعة عند الذبح وغير الذبح، إلى أن التسمية إنما هي مشروعة عند الذبح رةإشا ؟أن تذبحأتريد 
في كثير من األعمال، فليست  ة، مشروعوعند إغالق الباب، وعند األكل، وعند الشرب ،عند دخول المنزل

ما في الباب ال  جميععلى كل حال سمعنا ما في الحديث من ضعف وأن  ؟أتريد أن تذبح خاصة بالذبح ليقال:
ن كان مجموع  يثبت به حكم األحاديث لكثرتها تدل على أن لهذه المسألة أصال  يجعل لمن قال بمفرداته وا 

 االستحباب وجه.  أو بالوجوب
في حديثه نظر،  :وقول البخاري فال ما سمعنا في كالم أهل العلم في أبي ث  بعد -رحمه هللا-أحمد شاكر  :الشيخ
يقول: إسناد حديث الباب وهو حديث سعيد بن زيد إسناد جيد حسن، فأبو ثفال المري ذكره  -رحمه هللا-الشيخ 

ورباح بن عبد الرحمن قاضي  ،وقال: في القلب من حديثه هذا، فإنه اختلف فيه عليه ،ابن حبان في الثقات
ي التلخيص: ل الحافظ فقا ،ته هي أسماء بنت سعيد بن زيدوجد   ،المدينة ذكره ابن حبان في ثقات أتباع التابعين

يعني هي  ن حالها، مثلها ال يسأل عن حالهالها صحبة فمثلها ال يسأل عثبت لم ين ا  قد ذكرت في الصحابة و 
ا يعني العشرة المشهود لهم بالجنة فمثله مختلف في صحبتها أو هي من كبار التابعين، وبنت سعيد بن زيد أحد

فالن ال يسأل  :ولهم في الراوي وق ،ل: إن مثلها ال يسأل عن حالهاقاتميل النفس إلى أنها ثقة، بل زاد الحافظ ف
من كون المرء ذكرا  كان أو أنثى نشأ في بيت صالح أن يكون  لكن هل يلزم عن مثله في أعلى درجات التوثيق،



تقادم  المسألة مترددة بين كونها صحابية أو من كبار التابعين الذين قرر ابن الصالح أنهم من الذين ،ال ؟ثقة
ال فالحافظ  ،العهد بهم، وأنهم في القرون المفضلة، فمثلهم لو قيل بتوثيقهم لما بعد، وارتفاع الجهالة عنهم بذلك وا 

 الذهبي عدها في المجهوالت من النساء.
 من بعد تخريج ما ورد في الباب أيضا  لم يثبت لها صحبة فمثلها ال يسأل عن حالها، وقال ن يقول: وا  
شيبة: أبي وقال أبو بكر بن  ،ظاهر أن مجموع األحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له أصال  وال :األحاديث

وعلى كل حال المسألة مثل ما ترون  ،قاله؛ ألنه نظر إلى المجموع -صلى هللا عليه وسلم-ي بثبت لنا أن الن
ما المتابع يزيد بن عياض ف نظر إلى المفردات، ومن أثبت نظر إلى المجموع، وأفيها الخالف القوي، فمن ضع  

رماه مالك وابن معين وغيرهما بالكذب، يقول أحمد شاكر: وكان األجدر بالترمذي و كذبه مالك،  فهو ضعيف جدا  
بن حرملة راوي اإلسناد األول ثقة فال ألن عبد الرحمن  ؛وقد سبق أن رواه بإسناد جيد ،أن يدع رواية حديثه

مثل عدمه، الراوي شديد الضعف ال يستفاد منه شيء،  هر ثقة، يعني وجودأخر غي حاجة لالنتقال بعده إلى راو  
من خالف  ا  الم خروجتسمية وسمى من باب االحتياط ال يوعلى كل حال من ذكر ال ال إثبات أصل وال تقوية،

 .األئمة، نعم
 سم.

 عفا هللا عنك. 
 ما جاء في المضمضة واالستنشاق: :باب
 قيس بن سلمة عن يساف بن هالل عن منصور عن وجرير زيد بن حماد احدثنقال:  سعيد بن قتيبة دثناح

ذا ،فانتثر توضأت إذا»: -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول قال :قال  .«فأوتر استجمرت وا 
 .هريرة وأبي حجر بن ووائل كرب معدي بن والمقدام عباس وابن صبرة بن ولقيط عثمان عن الباب وفي :قال
 المضمضة ترك فيمن العلم أهل واختلف ،صحيح حسن حديث قيس بن مةسل حديث :عيسى أبو قال

 الوضوء في ذلك ورأوا ،الصالة أعاد صلى حتى الوضوء في اتركه إذا :منهم طائفة فقالت ،واالستنشاق
سح وأحمد المبارك بن هللا وعبد ليلى أبي ابن يقول وبه ،سواء والجنابة  أوكد االستنشاق :أحمد وقال ،قاوا 

 .ضةالمضم من
 الثوري  سفيان قول وهو ،الوضوء في يعيد وال الجنابة في يعيد العلم أهل من طائفة وقالت :عيسى أبو قال

صلى هللا عليه - النبي نع سنة ألنهما الجنابة في وال الوضوء في يعيد ال :طائفة وقالت ،الكوفة أهل وبعض
 .آخرة في والشافعي مالك قول وهو ،ابةالجن في وال الوضوء في تركهما من على اإلعادة تجب فال ،-وسلم

 ة في اللغة التحريك،المضمض "ما جاء في المضمضة واالستنشاق"باب: : -تعالىرحمه هللا -يقول المؤلف 
خالفية، يعني مسألة  المج من مسماها من مسمى المضمضة؟ وتحركيه، وهل ويراد بها وضع الماء في الفم

دارة هذا الماء، وتحريكه في الفم، لكن هل مناألصل في المضمضة أنها وضع الماء في  مسمى  الفم، وا 
خراجه من الفما في الفم بحيث لو ابتلعه  أو يكفي في المضمضة أن يوضع الماء ويحرك لمضمضة مج الماء وا 
فعلى  ؟بين أهل اللغة، يعني هل من مسماها المج أو ليس مسماها لمتوضأ سمي متمضمضا  أو ال؟ خالفا



ذا قلناالقول بأنه من  نه إذا : إقلنانه ليس من مسماها : إمسمى المضمضة ال تتم المضمضة إال إذا مج الماء، وا 
 .فيهيككه ثم ابتلعه وضعه في فمه وحر   ا، إذابتلعه كفى
 : إخراجه من األنفهو إدخال الماء في األنف بالنفس جذبه إلى داخل األنف بالنفس، واالستنثار :واالستنشاق

ناس مجرد ما يضع الماء بد من إدخال الماء، وبعض الناس ال يتأكد من هذا، بل بعض ال بالنفس كذلك، فال
الذي جاء به األمر في حديث لقيط نفه يظن أنه استنشق، وهذا ال يكفي، حتى يبالغ في االستنشاق على طرف أ

 .«وبالغ في االستنشاق إال أن تكون صائما  » :بن صبرة
  "ا جاء في المضمضة واالستنشاقم :باب" :-تعالى رحمه هللا-قال 
هو ابن عبد الحميد بن قرط الظبي  "وجرير" وكالهما تقدم "زيد بن حماد حدثناقال:  سعيد بن قتيبة دثناح" قال:

ثنتين ا ، توفي سنةثقة ثبت ،بن المعتمر "عن منصور" ، توفي سنة ثمان وثمانين ومائةثقة ،الكوفي، نزيل الري 
، ثقة ،وبالهمز إساف، األشجعي موالهم ي ساف وي ساف بفتح الياء وكسرها، "يساف نب هالل عن" وثالثين ومائة

صلى هللا عليه - هللا رسول قال :قال" األشجعي صحابي سكن الكوفة "قيس بن سلمة عن" من أوساط التابعين
 ن نثر الماءاالنتثار األصل فيه إخراج الماء بعد االستنشاق، االنتثار هو م "«فانتثر توضأت إذا»: -وسلم

خراجه من األنف بعد االستنشاق النتثار ا :فيقول ابن العربي ن يرى أن االنتثار هو االستنشاق،لكن منهم م ،وا 
ذا  :األنف، يعني إذا أخذناه من النثرة قلنا مأخوذ من النثرة وهو هو إدخال الماء في األنف هو االستنشاق، وا 

ذا استجمرت فأوتر»وهذا أمر  «إذا توضأت فانتثر»، أخذناه من النثر فهو إخراج الماء ال إدخاله يعني إذا  «وا 
استعملت الجمار وهي الحجارة الصغيرة في االستنجاء فأوتر يعني اقطعه على وتر على أال يقل العدد عن ثالث 

ذا احتاج إلى رابعة فبها ونعمت، فإذا أنقى بالثالثكما تقدم في حديث سلمان،  لهذا  يوتر بخامسة امتثاال  فل وا 
ذا استجمرت فأوتر» األمر العلم، وقال  وعلى هذا فهمه عامة أهل ،وهذا هو الظاهر من لفظ الحديث «وا 

 ،بعيد ، لكن هذا بعيد، فهمطيب منها ثالثا  المجمرة في الطيب فأوتر، يعني ت إذا استعملت بعضهم: إذا استجمرت
لم يكن هو ن يكون إال بعد االستنشاق إ وال باالنتثار،ففي الحديث األمر وليس هو الظاهر من لفظ الخبر، 

 .االستنشاق على قول ابن العربي وغيره
أبي داود وابن  عند "وابن عباس"رواه أحمد واألربعة  "ولقيط بن صبرة" متفق عليه "قال: وفي الباب عن عثمان"

عند  "وأبي هريرة"والبزار  عند الطبراني في الكبير "وائل بن حجر"و  عند أبي داود "بن معد كربوالمقدام " ماجه
 متفق عليه.  ،الشيخين

 فيمن العلم أهل واختلف" ج عند النسائيهو مخر  و  "صحيح حسن حديث قيس بن سلمة حديث :عيسى أبو قال"
 حتى الوضوء في" يعني المضمضة واالستنشاق "تركهما إذا :منهم طائفة فقالت ،واالستنشاق المضمضة ترك

 ابن يقول وبه ،سواء والجنابة الوضوء في ذلك ورأوا" ه ناقصوضوء ؛ ألنصالةيعيد ال "ةالصال أعاد صلى
المضمضة واالستنشاق في الطهارتين الكبرى والصغرى في  ،يعني المضمضة واالستنشاق واجبان معا   "ىليل أبي

من بن أبي رحعبد الهم ليلى عندنا مجموعة مترجم لهم من ابن أبي "وبهذا يقول ابن أبي ليلى"الوضوء والغسل 
ف في الحديث، فأيهما ضع  عبد الرحمن بن أبي ليلى م   ة الصحيح، ومنهم ابنه محمد بنمن روا  ليلى ثقة متقن

 :مسألة عن ذكر البن أبي ليلى وال يسمونه، وبهذا يقول المذاهب ال تخلو يعني في كتب الفقه التي تذكر ؟المراد



لكنه أشكل  -دكتوراهرسالة - بن أبي ليلي في رسالةاحث فقه ب  كما عندنا، وقد وفالن  ابن أبي ليلى وفالن وفالن
بن أبي ليلى، فعبد الرحمن األب ثقة متقن من رجال األن في أكثر من واحد  ؛تعيين أبي ليلى على الباحث

 نعم؟  ؟فأيهما المقصود ،الكتب، من رجال الصحيحين وغيرهما، وابنه محمد رمي بسوء الحفظ
 ... طالب:.....

ال األب؟االبن و   ا 
 .. طالب:......

 الغالب األب ألنه ثقة. 
 ...... طالب:..
 طيب. 
 في الفقه االبن.  :أقولطالب: 
بن أبي عبد الرحمن  لما تكلم عن-يقول النووي والذي حل اإلشكال يقول في شرح مسلم: وابن أبي ليلى  االبن،

الذي يدور اسمه كثيرا  عند الفقهاء هو ابنه  قال: وابن أبي ليلى -ليلى الحافظ الثقة المتقن المحدث المشهور
بكم من الفقهاء الكبار  نتم مر  وأ ،وليس األب محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى محمد، القاضي الفقيه، الفقيه

فال يدل هذا  ،في عاصم بن أبي النجودلنا كما تقدم  م في حفظهكل   ن القراء الكبار من ت  من ال تقبل روايته، م
عف المطلق، نعم قد تكون الحافظة عند بعض الناس أقل من الفهم، وبعض الناس الحافظة عنده أقوى على الض

ذا جمع هللا لإلنسان من الفهم، وهذا يغلب عليه الرواية وذلك تغلب عليه الدراية، وكل يستفاد منه في  فنه، وا 
م في لم تستغل فكن ا  فهذا شكرها، و  -جل وعال-األمرين معا  الحفظ والفهم نعمة، إن استغلت فيما يرضي هللا 

الذين لم يستفيدوا من ذكائهم ال في دينهم وال دنياهم، تجدهم من أكثر الناس حيل  أسواق المسلمين من العباقرة
من نعم هللا  المقصود أن الحفظ مع الفهم نعمة ،تجدهم أفقر الناس لفائدةاونصب، وحيل تدل على دهاء، لكن ما 

 .هما من أقوى ما يعين على التحصيلوسلوك الطريق والجادة  -جل وعال- وهما بعد اإلخالص هلل
 "وأحمد" يراإلمام المجاهد المعروف الذي جمعت له أبواب الخ "المبارك بن هللا وعبد وبه يقول ابن أبي ليلى"

سح" بن حنبل  «فانتثرإذا توضأت »: المعروف بن راهويه، واستدلوا بحديث الباب ،بن إبراهيم الحنظلي "قاوا 
 .«إذا توضأت فمضمض» :المضمضة جاء ما يدل عليهاو لكنه يدل على االستنشاق دون المضمضة، 

المضمضة، في نعم ألن الوارد فيه من النصوص أكثر مما ورد  "المضمضة من أوكد االستنشاق :أحمد وقال"
 .«وبالغ في االستنشاق إال أن تكون صائما  » :ولو لم يكن فيه إال حديث

 الثوري  سفيان قول وهو ،الوضوء في يعيد وال الجنابة في يعيد العلم أهل من طائفة وقالت :عيسى وأب قال"
: وهو قول أبي حنفية ومن تبعه فعندهم أنهما واجبتان في الغسل دون الوضوء لحديث "الكوفة أهل وبعض

طلب فيه ق، وأيضا  الغسل ي  ذكر المضمضة واالستنشا في اآلية ، وليسعلى اآلية هفأحال «توضأ كما أمرك هللا»
االستيعاب دون الوضوء، الغسل يطلب فيه استيعاب البدن وهما من البدن دون الوضوء، فأوجبا في الغسل دون 

وفي  ستنشاق لم يذكرا في آية المائدة هل يدل هذا على عدم الوجوب؟الوضوء هذا عندهم، كون المضمضة واال
، لكن لى اآلية، اآلية ليس فيها تنصيص على المضمضة واالستنشاقفأحاله ع «توضأ كما أمرك هللا» :الحديث



بوجوب - لوجوب، فالذي يقول: باهما، كل منهم يستدل باآلية لمذهبهمن الخالف في فهم اآلية بين أهل العلم كل
الذي جاء األمر بغسله، من مسمى الوجه الذي  ل: إن الفم واألنف من مسمى الوجهيقو  -المضمضة واالستنشاق

ألنهما ال  ؛من مسمى الوجه اال يجب ال مضمضة وال استنشاق يقول: ليس :اء األمر بغسله، والذي يقولج
مسمى فغر فاك لمواجهته ليكون الفم من المخلوقين هل ت من ا  جه مخلوقاتحصل بهما المواجهة، فإذا أردت أن تو 

ية، وعلى كل حال جاء ما يدل ن المضمضة واالستنشاق ال تدخالن في اآلهذه حجة من يقول: إ ؟المواجهة
ل من وصف وك ،داوم على المضمضة واالستنشاق -عليه الصالة والسالم-على وجوبهما من السنة، والنبي 

 .ذكر أنه تمضمض واستنشق، وهذا بيان للمجمل المأمور به في اآلية -عليه الصالة والسالم-ه وضوء
 تجب فال ،-صلى هللا عليه وسلم- النبي من سنة نهماأل  الجنابة في وال الوضوء في يعيد ال :طائفة وقالت"

 . يعني في آخر أمره "آخرة في مالك قول وهو ،الجنابة في وال الوضوء في تركهما من على اإلعادة
 ليس لهذا الطائفة دليل صحيح، وقد اعترف جماعة من الشافعية وغيرهم بضعف دليل من قال بعدم :قال الشارح

 النيل. واالستنثار قاله في اقة واالستنشوجوب المضمض
 هرين على أربعة أقوال:في المضمضة واالستنشاق في الطابن العربي يقول: اختلف العلماء 
 واألوزاعي وربيعة.  ، قاله مالك والشافعياألول: أنهما سنتان في الطهارتين

سحاق.  له أحمدوالثاني: أنهما واجبتان فيهما قا  وا 
 أبو ثور.  والمضمضة سنة قالهوالثالث: أن االستنشاق واجب 

قاله الثوري وأبو حنيفة، وعلى كل حال المتجه القول  والرابع: أنهما واجبتان في الغسل سنتان في الوضوء
دون مضمضة فظ عنه أنه توضأ ما ح   -عليه الصالة والسالم-بالوجوب لورود األمر بهما؛ وألن النبي 

 نعم.ن للمجمل في آية الوضوء، بيا -عليه الصالة والسالم-وفعله  ،استنشاقو 
 عفا هللا عنك. 

 :حداالمضمضة واالستنشاق من كف و  :باب
 يحيى بن عمرو عن هللا عبد بن خالد حدثنا قال: الرازي  موسى بن إبراهيم حدثنا قال: موسى بن يحيى حدثنا
 فعل واحد كف نم واستنشق مضمض -صلى هللا عليه وسلم- النبي رأيت" :قال زيد بن هللا عبد عن أبيه عن
 ."ثالثا   ذلك
 .عباس بن هللا عبد عن الباب وفي :عيسى أبو قال
 هذا واحد وغير عيينة وابن مالك روى  وقد ،غريب حسن حديث زيد بن هللا عبد وحديث :عيسى أبو قال

 من واستنشق مضمض -صلى هللا عليه وسلم- النبي أن الحرف هذا يذكروا ولم يحيى بن عمرو عن الحديث
نما ،حدوا كف  :العلم أهل بعض وقال ،الحديث أهل عند حافظ ثقة هللا عبد بن وخالد ،هللا عبد بن خالد ذكره وا 

 جمعهما إن :الشافعي وقال ،إلينا أحب تفريقهما :بعضهم وقال ،يجزئ  واحد كف من واالستنشاق المضمضة
ن ،جائز فهو واحد كف في  .إلينا أحب فهو فرقهما وا 

 ،أو كف واحد، جاء بهذا وهذا "حدةاالمضمضة واالستنشاق من كف و  :ابب": -تعالى رحمه هللا-يقول المؤلف 
 نعم؟  ؟أبو حاتم، يذكر ويؤنث كما ذكر ذلك أبو حاتم، ومن أبو حاتم ويؤنث كما قال رذكوالكف ي  



 .......طالب:.
  ؟هذا قصدك ؟أبو حاتم الرازي  ؟الرازي  و؟ه ويش

 .......طالب:.
  .غيره

 ....طالب:....
  .أبو حاتم بن حبان، غيره

 .....طالب:...
اتم بن حبان؟ هذا أبو أبي ح مهذا من اهتمامن اهتمام أبي حاتم الرازي؟ هل هذا ل ه كل يرجع إليه في فنه،

كتب اللغة كثير كثير يمكن في كل صفحة من تاني من كبار األئمة في اللغة، يعني كما ينقل في حاتم السجس
 بد من التحري في مثلال  ؟!الليث من؟ ابن سعد هذا اهتمام ابن سعد "قال الليث" صفحات لسان العرب وغيره

ن يزعم التخصص في السنة مثال  يقرأ في فتح الباري مثال ، وفي كل ميعني واحد م هذه األمور واالنتباه لها،
مستغربا  يقول: الذي كنا يأتي ثم  ،أبو ذر، والذي في رواية أبي ذر قال رواية أبي ذر، :الحافظ حديث مثال  يقول

، في فتح الباري رأينا أن أبا ذر أحفظ بكثير من أبي هريرة انحفظه أن أبا هريرة هو أحفظ الصحابة، لكن لما قرأن
بي موسى المديني ألفترجم  "والهرج القتل بلسان الحبشة"قال أبو موسى:  :على صحيح البخاري  حد يعلقاو  مثل

 لسان في الليث قال يتقنه، وما يحسنه وما لإلنسان ينظر أن بد الف ،جهل هذا ،مائة وأربعينالمتوفي سنة خمس

 موسى ألبي ترجم موسى: بوأ قال غيره وأ الرازي  حاتم أبو هنا وأ ؟سعد بن الليث :نقول صفحة كل وفي العرب

 راوي  األشعري  ىموس أبو الراوي  به المراد موسى أبوو  البخاري  في والخبر ،سنة مائةبثالث البخاري  بعد المديني

ال األمور هذه لمثل االنتباه من بد فال ،اللغة أئمة من إمام رف  المظ بن والليث السجستاني حاتم أبو وهنا الحديث،  وا 

 فال سعد ابن يكن لم نإ يقول: مسألة في غوي ل   تعريف في يقول بعضهم ويتكايس المضحك، الخطأ في ساناإلن يقع

 و.ه من تدري  ال نعم و؟ه من أدي
قد يخلط بعض القراء من  : خت،بن عبد ربه الحداني البلخي أبو زكريا لقبه "موسى بن يحيى حدثنا"ال: ق

وأيضا  كتب  ،خت هذه لعل المراد خرج له البخاري تعليقا  كما هي رمز لتحفة األشراف :فيقول ةمبتدئي الطلب
توفي  ،ثقة مأمون  ،خت :وهو لقبه ،" ختت ،البخاري لراوي تعليقا  علم عليه بالعالمة هذه، "خ إذا خرج الرجال

المتوفى  "الرازي "اء الحافظ أبو إسحاق الفر   بن يزيد التميمي "موسى بن إبراهيم حدثنا قال:"سنة أربعين ومائتين 
 عن" ثقة ثبت ،الطحان ياسطالو بن عبد الرحمن موالهم  "هللا عبد بن خالد حدثنا قال:" سنة عشرين ومائتين

 عن" يحيى بن عمارة "أبيه عن" ثقة ،بط عبد هللا بن زيدس   ،حسن المازنيأبي عمارة بن  بن "يحيى بن عمرو
ويروي أحاديث أخرى غير  راوي حديث الوضوء، عن عاصم زيد بن هللا عبد عن عاصم، "زيد بن هللا عبد

يختلف  انوي حديث اآلذان، راوي قصة اآلذرا ف عن عبد هللا بن زيد بن عبد ربهحديث الوضوء، لكنه يختل
ن وهم سفيان بن عيينة فجعلهما و  ،عنه ، فهما وغيره رد عليه اإلمام البخاري في صحيحه ،حدا ، ورد عليهاوا 
قال عبد " زيد بن عبد ربه راوي حديث اآلذانراوي حديث الوضوء، وعبد هللا بن  ن عاصمعبد هللا بن زيد ب اثنان

تعليق الشيخ على  اولو قرأن "واحد كف من واستنشق مضمض -صلى هللا عليه وسلم- النبي رأيت :هللا بن زيد



فإن فيها واحدة بالتأنيث،  ،بوالق يعني (بيقول الشيخ: في جميع األصول واحد بالتذكير إال في )الجملة هذه 
ان الباب في كل النسخ المستغرب أن عنو من طبعة بوالق، و م ن يكون هذا من تصرف المصححين فيوأخشى أ
بالتذكير، والكف يذكر ويؤنث كما نقله في عون المعبود عن أبي  "من كف واحد"ي هي بوالق الت (ببما فيها )

ابن الطيب في شرح القاموس عن شيخه  -يعني الزبيدي-حاتم السجستاني، ونقل السيد مرتضى في شرح 
قليلة،  هي لغة ن جوزه بعضهم تأويال ، وقال بعض:وتذكيرها غلط غير معروف، وا   ،الفاسي قال: هي مؤنثة

فالصواب أنه ال يعرف، وما لم يعرفه ابن الطيب عرفه غيره والعبرة باألصول الصحيحة، وأطال في تقرير هذه 
 واستنشق من كف واحد مضمض -صلى هللا عليه وسلم-قال: رأيت النبي " ، وأن الكف يذكر ويؤنثالمسألة

واالستنشاق  أن السنة في المضمضة ختارللمذهب الصحيح الم حجة صريحة هفي :قال النووي  "ذلك ثالثا   فعل
: وهو صريٌح في الجمع الفتحكل واحدة منها، وقال الحافظ في من ضمض ويستنشق ميت أن يكون ثالث غرفات،

 .في كل مرة
وابن  ورواه الدارمي ،مخرج عند البخاري والنسائيهو و  " بن عباسهللا في الباب عن عبدو  :قال أبو عيسى"

 جيد.  والحاكم بإسناد حبان
 ،حديث عبد هللا بن زيد مخرج في الصحيحين "غريب حسن حديث زيد بن هللا عبد وحديث :عيسى أبو قال"

على كل  ؟يقول: حديث حسن غريب والحديث مخرج في الصحيحينفكيف  -رحمه هللا-وفيه ما ذكره المؤلف 
أن الترمذي ملزم بتقليد البخاري أو حال المؤلف ليس بملزم بتقليد أحد، يعني ال يعني أن الحديث في الصحيحين 

الحكم عليه بالغرابة ألنه تفرد  غريب، وسببو حديث حسن  :مسلم، ال هو يقرر بما يعتقد ويدين هللا به، يقول
 ولم يحيى بن عمرو عن الحديث هذا واحد وغير عيينة وابن مالك روى  وقد" الطحان بالزيادة خالد بن عبد هللا

هذا  "واحد كف من واستنشق مضمض -صلى هللا عليه وسلم- النبي أن" اللفظ أي هذا "الحرف هذا يذكروا
نما"قال:  هللا لجملة التي تفرد بها خالد بن عبدالحرف يعني هذه ا  وخالد ،عن الطحان هللا عبد بن خالد ذكره وا 

من مثله  زيادةيعني ممن يحتمل تفره، فالزيادة مقبولة من مثله، ال "الحديث أهل عند حافظ ثقة هللا عبد بن
ووجوب العمل ، ابزيادة فهي مسألة من أصول الفقه والصحيح قبوله مقبولة، يقول ابن العربي: إذا تفرد الحافظ

أصول الفقه، وانظر تفصيل القول في ذلك في اختصار علوم الحديث  يعني في كتابه في بها كما بيناه هناك،
نما استغرب الترمذي ه عليه، ناالبن كثير وشرح هذا الحرف، والغرابة ال تنافي الصحة  ا الحديث لزيادة خالدذوا 
وهو مخرج في كتب السنة بما في  إنما األعمال بالنيات غريب :في علم المصطلح، فحديثكما هو معروف 
ما يستغرب لزيادة تكون في وقد قال الترمذي في كتاب العلل من هذا الكتاب: ورب حديث  إن ذلك الصحيحان،

نما  الحديث بأنها غريبة وجه صنعه هنا، يعني حكم عليه  ، فهذاتصح إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظهوا 
 هوفي من الحديث فيه الصحيح وفيه الحسن والغريبومعلوم أن الغرابة  ،انلتفرد خالد بن عبد هللا الطح  

مع  ،يجزئ  ةواحد كف من واالستنشاق المضمضة :العلم أهل بعض وقالالضعيف، فالغرابة ال تنافي الصحة، 
 بعض قالفيتمضمض ويستنشق من كف واحدة،  -عليه الصالة والسالم-أنه ثابت في الصحيحين أن النبي 

إلمام أبي هذا قول او  وقال بعضهم تفريقهما أحب إلينا ،يجزئ  ةواحد كف من واالستنشاق المضمضة :العلم أهل
 ،لشافعين فرقهما فهو أحب إلينا هذا قول لوا   إن جمعهما في كف واحد فهو جائز،حنيفة، وقال الشافعي: 



والتفريق نقله البويطي عن اإلمام  ،ترجيح الوصل، وهو المنصوص عليه في األم لإلمام الشافعي :والثاني
الوصل بين المضمضة واالستنشاق  -صلى هللا عليه وسلم-وكان هديه  :يقول ابن القيم في زاد المعاد الشافعي،

تمضمض واستنشق من  -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا حديث عبد هللا بن زيد  كما في الصحيحين من
بثالث غرفات، فهذا أصح ما روي في المضمضة  ستنثراو تمضمض  :لك ثالثا ، وفي لفظفعل ذ كف واحدة
ولم يجئ الفصل بين المضمضة واالستنشاق في حديث صحيح البتة، والوصل بينهما هو مذهب  ،واالستنشاق

بأن يتمضمض ثالثا  بثالث غرفات، يعني ويستنشق ثالثا  ومذهب أبي حنيفة الفصل بينهما  والشافعي،أحمد 
ثالث غرفات  ، منها ما دل عليها حديث الباببثالث غرفات، على كل حال الصور الجائزة في مثل هذا متعددة

ن واحد ثالث مرات، في كل غرفة  مضمضة واستنشاق من كف واحدة، يغترف بيده يتمضمض ويستنشق في آ
أو يتمضمض ثالث مرات بثالثة  ت ويستنشق من كف واحدة ثالث مراتأو يتمضمض من كف واحدة ثالث مرا

أكف للمضمضة واالستنشاق، وتمام القسمة عندهم أن يتمضمض  ستةأكف ويفعل باالستنشاق مثل ذلك فيكون 
كف كبيرة، يقول: ومذهب أبي حنيفة الفصل ويستنشق من كف واحدة ثالثا  ثالثا ، لكن مثل هذا يحتاج إلى 

أن  ف عن أبيه عن جدهطلحة بن مصر   لك لحديث ض ثالثا  بثالث غرفات  ثم يستنشق كذتمضميبينهما بأن 
رواه أبو  ماء جديدا " فأخذ لكل واحدة   توضأ فمضمض ثالثا  واستنشق ثالثا  " :-صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 

ف والد طلحة مجهول، واختلف ومصر    ،ضعيف في اسناديهما ليث بن أبي سليم ،نيالطبراو داود وسكت عنه 
في المسألة  وعدمه، وعلى كل حال المرجحاألئمة في الفصل والوصل إنما هو في األفضلية ال في الجواز 

 .الوصل، وعلى هذا يدل على حديث الصحيحين، نعم
  .عفا هللا عنك

 :ما جاء في تخليل اللحية :باب
 بن حسان عن أمية أبي المخارق  أبي بن الكريم عبد عن عيينة بن سفيان حدثناقال:  عمر أبي ابن حدثنا
 يمنعني وما :قال ؟لحيتك أتخلل :له فقلت :قال أو له فقيل ،لحيته فخلل توضأ ياسر بن عمار رأيت :قال بالل
 ؟لحيته يخلل -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول رأيت ولقد
 عن بالل بن حسان عن قتادة عن عروبة أبي بن سعيد عن عيينة بن سفيان حدثناقال:  عمر أبي ابن حدثنا
 .مثله -صلى هللا عليه وسلم- النبي عن عمار
 .أيوب وأبي أوفى أبي وابن وأنس سلمة وأم وعائشة عثمان عن الباب وفي :عيسى أبو قال
 الكريم عبد يسمع لم :عيينة ابن الق :حنبل بن أحمدقال  :يقول منصور بن قاإسح وسمعت :عيسى أبو قال
 .التخليل حديث بالل بن حسان من
 .عثمان عن وائل أبي عن شقيق بن عامر حديث الباب هذا في شيء أصح :عيلاإسم بن محمد قال 

 تخليل رأوا بعدهم ومن -صلى هللا عليه وسلم- النبي أصحاب من العلم أهل أكثر بهذا وقال :عيسى أبو قال
 ناسيا   تركه إن :قاإسح وقال ،جائز فهو اللحية تخليل عن سها إن :أحمد وقال ،الشافعي وليق وبه ،اللحية

ن ،أجزأه متأوال   أو  .هأعاد عامدا   تركه وا 



 عفان بن عثمان عن وائل أبي عن شقيق بن عامر عن إسرائيل عن الرزاق عبد حدثنا موسى بن يحيى حدثنا
 .حيتهل يخلل كان -صلى هللا عليه وسلم- النبي أن
 .صحيح حسن حديث هذا :عيسى أبو قال

التخليل المراد به إدخال الماء في خلل شعر  "ما جاء في تخليل اللحية :باب" :-تعالى رحمه هللا-يقول المؤلف 
ل الخال   هذا هو التخليل بين الخلل وهي الفروج التي بين الشعر، ومنه بين الشعر، ،اللحية، يعني بين الشعرات

لجمع أيضا  الخلل لوجود فجوات وأشياء بين األمور المتماسكة، واللحية أسم  ما بين األسنان، ومنهذي يخلل به ال
 الشعر على الخدين والذقن. 

  "ما جاء في تخليل اللحية :باب"
 أبو محمد الهاللي المكي "عيينة بن سفيان حدثناقال: " العدني تقدم "عمر أبي بن -محمد بن يحيى- حدثنا"
ن روى عنه مالك لكنه ضعيف ،وقد تقدم ،ضعيف "أمية أبي المخارق  أبي بن ريمالك عبد عن" وسبق الكالم  ،وا 

بن عامر بن مالك  "ياسر بن عمار رأيت :قال" قه ابن المدينيالمزني البصري، وث   "بالل بن حسان عن" عنه
أي أدخل أصابعه  "لحيته فخلل توضأ رأيت عمار بن ياسر" ولينصحابي من السابقين األ اليقظاننسي أبو الع

 وما :قال ؟لحيتك أتخلل"أي لعمار  "له فقلت" حسان بن بالل "قال أو"أي قيل لعمار  "له فقيل" في خالل لحيته
عليه الصالة -النبي  رأى افإذ ،هو القدوةو  "؟لحيته يخلل -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول رأيت ولقد يمنعني
 .-عليه الصالة والسالم-ه لم يكن بد من االقتداء ب -والسالم
سفيان بن عيينة يروي عن  "عروبة أبي بن سعيد عن عيينة بن سفيان حدثناقال:  عمر أبي ابن حدثنا"قال: 

 ي عروبة اليشكري البصري ثقة حافظوفي الثاني عن سعيد بن أب ،عبد الكريم بن أبي المخارق في الطريق األول
صلى هللا عليه - النبي عن عمار عن بالل بن حسان عن" التدليسمكثر من  ،بن دعامة السدوسي "قتادة عن"

ضعيف، هذا علة الطريق األول، علة  عبد الكريم بن أبي المخارق األول علته  علة الطريق "مثله -وسلم
كلهم  سفيان بن عيينة وسيعد بن أبي عروبة وقتادة وحسانوكذلك  ،إشكال هالطريق الثاني ابن أبي عمر ما في

عيينة من سعيد، لكن لم يسمعه ابن حسان ثقة  التدليس، يقول الحافظ في التلخيص:اإلشكال في  ثقات، لكن
بن أبي ي أن ابن عيينة لم يسمعه من سعيد ي عن عمار ثقة، لكن اآلفة في الطريق الثانيقول حسان يعني الراو 

أبي يه ضعف عبد الكريم بن األول ف ضعيف، اإلسناد نيباإلسنادعروبة وقتادة لم يسمعه من حسان، فالحديث 
وال سمعه قتادة من  حجر: لم يسمعه ابن عيينة من سعيدفي موضعين، يقول ابن  االنقطاع، والثاني فيه المخارق 

  .باثنين انقطاعحسان، ففيه 
عند الطبراني  "سلمة وأم" عند أحمد "وعائشة" وهذا سيأتي ذكره قريبا   "عثمان عن الباب وفي :عيسى أبو قال"

 عند ابن ماجه "أيوب وأبي"عند أبي عبيد في الطهور  "أوفى أبي وابن"ود عند أبي دا "وأنس" قيلي والبيهقيوالع
بن حجر في التلخيص، وهذا اذكرها الزيعلي في نصب الراية، والحافظ  ا  كثيرة جدوالعقيلي، وفي الباب أحاديث 

كن كلها ال يسلم من الصحابة ل ه رواة جمعول ،التسمية، له طرق كثيرة جدا   :الحديث يشبه الحديث السابق حديث
 منها شيء بمفرده.



 يسمع لم :عيينة ابن قال :حنبل بن أحمد قال :يقول -الكوسج- منصور بن قاإسح وسمعت :عيسى أبو قال"
لم " ، وفيه أيضا  انقطاعضعف المخارق أبي يعني على ضعفه، عبد الكريم بن  "بالل بن حسان من الكريم عبد

أصح شيء  :وقال محمد بن إسماعيل" فهو منقطع كالطريق الثاني "حديث التخليلبالل حسان بن يسمع من 
 من يلزم هل شيء أصح قريبا ، يأتي الذي يعني "عثمانعن أبي وائل عن في هذا الباب حديث عامر بن شقيق 

 هذا في شيء "أصح ابهاب على التفضيل أفعل تعملون يس ال الحديث أهل أن مرارا   بنا مر ؟صحيحا   يكون  أن هذا

 في يثبت مل يقول: أبي سمعت :العلل في حاتم أبي ابن قال "عثمان عن وائل أبي عن شقيق بن عامر حديث الباب

 ديثاحاأل هذه كثرة لكن صحيح، شيء اللحية تخليل في ليس :أبيه عن أحمد بن هللا عبد وقال حديث، اللحية تخليل

ال االستحباب، من أقل الف أصال   اللحية لتخليل أن على تدل  إذا الفرض محل مفروضال من البشرة أن فاألصل وا 

 .رأسال شعر كمسح تحته ما دون  الشعر غسل يكفي بالشعر تغطي
 ،-وسلم عليه هللا صلى- النبي أصحاب من العلم أهل أكثر -اللحية تخليل يعني- بهذا وقال عيسى: أبو قال"

نعم عنده  "إن سها عن تخليل اللحية فهو جائز :ل أحمدقاو الشافعي، وبه يقول  ،اللحية تخليل ارأو  مبعده ومن
األحوال من  أقل ليخرج على خلل اللحيةيمعناه إن ذكره فل ،عنه فهو جائز سهافإن  شيء في الباب ال يثبت 
ن تركه عامدا   ه ناسيا  أوكإن تر  وقال إسحاق:" الخالف عنه في الوضوء، يعني كما تقدم  "أعاد متأوال  أجزأه، وا 

 التسمية سواء. 
بن  "إسرائيل عن" امبن هم   "الرزاق عبد حدثناقال:  موسى بن يحيى حدثنا" :-تعالى رحمه هللا-قال اإلمام 

 عن وائل أبي عن" وهو لين الحديث ،األسدي الكوفي "شقيق بن عامر عن" ن أبي إسحاق السبيعييونس ب
وأخذ " :ودوفي حديث أنس عند أبي دا "لحيته يخلل نكا -صلى هللا عليه وسلم- النبي أن عفان بن عثمان

 " خلل به لحيته.من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل لحيته ا  كف
حمد بن إسماعيل: أصح شيء  الكبير: قال م هقال الترمذي في علل "صحيح حسن حديث هذا :عيسى أبو قال"

هذا الباب حديث عامر بن  يء فيشار إليه فيما تقدم: أصح شحديث عثمان وهو حديث حسن، وأليل في التخ
مع من الصحابة، فاالستحباب ومروي عن ج ،الحديث له طرق حال شقيق عن أبي وائل عن عثمان، وعلى كل 

 . متجه
 وهللا أعلم. 

 ينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.نب ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله


